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1. RESUMO 

A auriculoterapia dos micromeridianos é uma técnica de acupuntura auricular. Há 

relações fisiológicas entre o pavilhão auricular e as diversas partes do corpo 

humano, pois quando um órgão, ou parte do corpo, apresenta algum problema 

patológico ou emocional, surgirá uma alteração de sensibilidade ou de impulsos 

elétricos em determinado ponto reflexo do pavilhão auricular. O objetivo do trabalho 

foi analisar os efeitos da aplicação de auriculoterapia dos micromeridianos em 

crianças e adolescentes com problemas emocionais, sociais ou físicos em um centro 

de atendimento na cidade de São Paulo – SP. Os dados foram obtidos no período 

de 2013 a 2014, por meio de fichas de anamnese, sem identificação dos pacientes e 

foram incluídos indivíduos com histórico de problemas sociais, físicos ou emocionais 

com idade inferior a 16 anos que foram submetidos a 10 sessões de auriculoterapia. 

Foram avaliados 30 indivíduos, sendo 12 meninos e 18 meninas, com faixa etária 

entre 7 e 15 anos. Observou-se que 42% dos meninos e 50% das meninas já 

haviam passado por algum tipo de abuso sexual e 50% dos meninos e 44% das 

meninas já sofreram outros tipos de maus tratos. Constatou que ao final das 

sessões de auriculoterapia houve a melhora dos sintomas e de comportamento, 

positivamente em 95% dos casos. 

2. INTRODUÇÃO 

A Auriculoterapia dos micromeridianos auriculares é uma técnica de 

acupuntura auricular pesquisada, no Brasil desde 1983, trazida da França pelo 

professor Célio Pasqua, o qual complementou através de varias pesquisas o 

trabalho de mapeamento realizado pelo pesquisador Naturopata Boris de Bardo. A 

auriculoterapia dos micromeridianos auriculares é utilizada para tratar dores, stress, 

ansiedade, edemas e também fazer equilíbrio dos chakra.  

Os micromeridianos auriculares se baseiam em pontos reflexos localizados 

nas orelhas que, ao serem estimulados, desencadeiam reações promovendo o bem-

estar e equilíbrio energético. Essa técnica baseia-se no estímulo do pavilhão 

auricular visando os reflexos sobre o Sistema Nervoso Central e estimulando pontos 

correspondentes aos órgãos e funções do corpo. Ao receber esses estímulos, o 

cérebro produz uma série de fenômenos neurológicos, endócrinos e fisiológicos, 



relacionados a diversas áreas do corpo, produzindo resultados homeostáticos por 

ação reflexa.  

3. OBJETIVOS 

Analisar os efeitos da aplicação de auriculoterapia dos micromeridianos em 

crianças e adolescentes com problemas sociais, emocionais ou físicos de um centro 

de atendimento na cidade de São Paulo – SP. 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi encaminhado e aprovado pela Plataforma Brasil sob o 

número do CAAE 91132918.0.0000.5679. O estudo se refere a uma pesquisa 

descritiva longitudinal em um centro de atendimento no município de São Paulo - 

SP.  

Foram incluídos indivíduos que apresentavam histórico de estado 

emocional/social debilitado comprovado (depressão, apatia, traumas, maus tratos e 

tensões emocionais) ou problemas físicos (dores, tensões musculares, diarreias) 

Foi realizado 10 sessões de auriculoterapia dos micromeridianos nestes 

indivíduos, em que foram estimulados principalmente um conjunto de pontos, para 

harmonizar os sintomas físicos e harmonizar a energia Qi. Dentre os principais 

pontos destacou-se VG-1 (Changq iang), VC-3 (Zhongji ), VC-10 (Xiawan ), VC-17 

(Shanzh ong), VC-23 (Lianqu an), B-2 (Zanzhu ), VG-20 (Bai Hui).  

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados foram analisados por meio de fichas de notificações/anamnese 

(sem identificação dos pacientes), do arquivo de um centro de atendimento do 

município de São Paulo – SP, no período de 2013 e 2014. 

Os dados avaliados incluem: sexo, faixa etária, idade, estado 

emocional/social (depressão, apatia, traumas, maus tratos, tensões emocionais), 

problemas físicos (dores e tensões musculares, diarreias).  

Foi realizado uma análise comparativa entre as fichas de anamnese e os 

relatos descritos nas sessões. Os dados obtidos foram tabulados dentro de cada 

categoria levando em consideração a idade e o tipo de acometimento (violência, 



maus tratos, desnutrição) proporcionando assim a apuração dos resultados, 

possibilidade da discussão dos mesmos e, subsequente conclusão inerente a eles.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram incluídos 30 indivíduos, sendo 12 (40%) meninos e 18 meninas (60%), 

com faixa etária entre 7 e 15 anos.  

Foi observado, dentre os 12 meninos, que 5 (42%) já haviam passado por 

algum tipo de abuso sexual e 6 (50%) outros tipos de maus tratos. Além disso, 8 

(67%) apresentaram sinais de desnutrição. 

Foi observado dentre as 18 meninas, que 9 (50%) já sofreram abuso sexual e 

8 (44%) receberam outros tipos de maus tratos. Além disso, 09 (50%) apresentavam 

sinais de desnutrição. 

Constatou que ao final de 10 sessões houve a melhora dos sintomas e de 

comportamento dos indivíduos. Foram relatados melhoras dos sintomas emocionais 

e físicos, como a diminuição da ansiedade, dos estados de medo, de tensão, 

melhoras em problemas digestivos, tiques nervosos e tensões pelo corpo em 95% 

(n=28) dos pacientes.  
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